
Linha de crédito leva mais capital de giro para o setor da laranja 

Pela primeira vez, o setor citrícola será beneficiado com uma Linha Especial de Crédito (LEC) 
para financiamento da estocagem dos produtos derivados da laranja. 

A medida, aprovada nesta quinta-feira (24) pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é uma 
resposta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ao setor, que tem sido 
afetado pelos baixos preços pagos pelo produto. 

A linha de financiamento destina-se aos que beneficiam ou processam a laranja, desde 
produtores até agroindústrias e estará disponível entre 1º de outubro de 2009 e 31 de março 
de 2010. Os beneficiários têm, a partir da data de contratação, um prazo de 180 dias para 
fazer o reembolso a uma taxa de juros de 6,75% ao ano. 

O limite de financiamento é de R$ 600 mil para produtores de laranja e de R$ 20 milhões para 
processadoras e agroindústrias, limitados a 50% da capacidade anual de beneficiamento. Para 
cooperativas de produtores rurais, o volume de recursos financiados não deve ultrapassar o 
limite individual multiplicado pelo número de cooperados ativos, que entregaram a laranja. 

A concessão do crédito a beneficiadores, indústrias e cooperativas de produtores rurais está 
condicionada à comprovação da aquisição da laranja ao preço de, no mínimo, R$ 8,00 a caixa 
de 40,8 kg. Para efeito de comprovação, a compra de laranja pelo tomador do empréstimo não 
deve ultrapassar R$ 88 mil por produtor, o equivalente a 11 mil caixas. 

“O objetivo é que o financiamento alcance ao máximo os produtores, especialmente os 
pequenos, que são em maior número e têm menor poder de negociação de sua safra”, destaca 
o chefe da Divisão de Culturas Permanentes e Florestas Plantadas do Mapa, Gustavo Firmo. A 
nova linha de crédito visa favorecer os principais elos da cadeia produtiva da laranja, 
colocando à disposição capital de giro às empresas processadoras e, consequentemente, 
melhorar os preços aos produtores. 
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